O Zaradi odvetnikovih dopisov javni uslužbenci zahtevajo zaščito pred mobingom
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LJUBLJANA O Učbeniki so očitno velik
biznis. Že več tednov
poteka medijska bitka med ministrom
za šolstvo in šport
Igorjem Lukšičem
in založbo Rokus
Klett iz Lju-

bljane, ki seje zdaj očitno seli
še na druge inšitucije. Neuradno smo iz krogov blizu odvetniškim izvedeli, da je ministrstvo za šolstvo zaradi suma
neetičnega ravnanja prijavilo
odvetnika založbe Boštjana
Rejca. Povod naj bi bile njegove grožnje ministrstvu.
Na ministrstvu so nam prijavo odvetnika včeraj potrdili.
Za stike-z javnostmi pristojna
Katja Pegam nam je pojasnila:
»Drži, da smo odvetnika založbe Rokus prijavili odvetniški
zbornici, ker menimo, da so
kršili kodeks odvetniške etike. Prav tako smo jih prijavili
komisiji za preprečevanje korupcije.«
Neuradno smo sicer izvedeli,
da naj bi odvetnik Rejc gro-

©Odvetnika

Proti ministru Igorju Lukšiču in za založbo ftokus Klett pa,
sodeč po vabilu, ki ga je pošiljala medijem pred dnevi, dela
tudi Neda Gačnik, miss Slovenije iz leta 1999. Gačnikovo,
ki je zaročena z Žigo Čebuljem, nekdanjim svetovalcem
premierja Boruta Pahorja, zdaj pa svetovalcem ministra
za finance Franca Križaniča, je, preden je šla na porodniški
dopust, zaposlil Sebastjan Jeretič v svojem Nevro PR. Ta
agencija za odnose z javnostjo pa zastopa založbo Rokus
Klett, v kateri so prepričani, da se Lukšič dela norca tako iz
avtorjev učbenikov, učiteljev in tudi učencev.
Ministrstvo naj bi odvetnika
ovadilo, ker je zaradi javnega
razpisa za e-gradiva grozil tako
ministru Lukšiču kot javnim
uslužbencem, ki so skrbniki
razpisa. Javni uslužbenci naj
bi bili zaradi odvetnikovega
dopisa prestrašeni in zgroženi,
hkrati pa od ministrstva zah-

založbe Rokus Klett Boštjana
Rejca so prijavili odvetniški zbornici in
protikorupcijski komisiji.

zil ministru v dopisu, ki ga
je celo naslovil z »Opozorilo
pred morebitno kazensko odgovornostjo zaradi (zavednega) nevestnega dela v službi«.

tevajo, naj jih zavaruje pred
mobingom, ki ga odvetnik in
založniki izvajajo nad njimi.
Ministrstvo naj bi zato od odvetniške zbornice, ki nam do

zaključka redakcije sicer ni
poslala odgovorov na vprašanja o prijavi, zahtevalo, da
kot nosilec javnega pooblastila zoper odvetnika ukrepa zaradi kršitve kodeksa
odvetniške poklicne etike.
Ta namreč predpisuje, da odvetnik nasprotne stranke ne
sme smešiti, zaničevati ali ji
groziti. Osebna pisma pa so
grožnja.
Protikorupcijski komisiji so,
tako poznavalci, odvetnika
prijavili, ker je poskušal vplivati na ministrstvo za šolstvo
in ministra Lukšiča, da bi dali
njegovi stranki, torej založbi
Rokus Klett, več denarja. ■

